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Regulamin
Członkostwa Stowarzyszenia BeSTiOS
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Regulamin opisuje zasady przyjmowania w poczet członków stowarzyszenia BESTIOS na
podstawie Statutu klubu BESTIOS uchwalonego dnia w dniu 31.01.2015 rozdział III
późniejszymi zamianami.
Członkowie klubu dzielą się na:
1. Członków zawodników - są osoby, które złożą deklarację członkowska na stronie oraz
potwierdzenie pisemne oraz uiszczać będą składkę członkowską obowiązującą w danym roku
kalendarzowym. Osoby małoletnie muszą posiadać zgodę ich przedstawicieli ustawowych.
2. Członków zwyczajnych – którymi mogą być osoby pełnoletnie, które złożą pisemną
deklarację i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu.
3. Członków wspierających – którymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają
cele klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową
dla klubu.
Członkowie klubu mają obowiązek wybrać odpowiednią sekcję klubu wymienioną w deklaracji
członkowskiej.
Członkowie klubu mogą otrzymywać legitymację członkowską.
Członkowie zwyczajni lub zawodnicy mogą być zwolnieni ze składki członkowskiej oraz mogą
otrzymać specjalną legitymację członkowską. Pod warunkiem:
1. przepracowania ponad 200 h na rzecz stowarzyszenia lub czynnie przyczyniają się do jego
rozwoju.
2. opłacenia 30 składek członkowskich.
3. Lista tych osób jest upubliczniona w siedzibie stowarzyszenia lub może być na stronie
klubu.
4. Zawodnicy mogą być zwolniony z opłaty składki członkowskiej miesięcznej.
Członkowie poprzez zadeklarowanie chęci członkostwa zgadzają się na:
1. na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych ankiecie dla potrzeb niezbędnych do
realizacji zadań Stowarzyszenia BeSTiOS w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, publikowaniem podobizn a także wprowadzaniem ich do
systemów informatycznych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29.08.1997r (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
2. Na podstawie tejże ustawy art. 43 BESTIOS jest zwolniony z obowiązku rejestracji bazy
danych.
3. Administratorem bazy danych jest Stowarzyszenie BESTIOS.
4. Administrator podjął szeroko idące wielopoziomowe zabezpieczenie danych osobowych
zgodnie z (Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz.
1024)).
Prawa wszystkich członków
1. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu;
2. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez
Klub;
3. korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu;
4. korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Zarząd.
5. Członkowie z legitymacją członkowską mają prawo bezpłatnego wstępu na zawody ligowe w
piłce siatkowej i ręcznej oraz zawody sportów walki.
Prawa członków zwyczajnych i wspierających
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Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu
z biernym i czynnym prawem wyborczym.
2. Członkowie wspierający mają prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych
przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.
3. Członkowie wspierający mogą utworzyć ELITARNY KLUB 100, KLUB 100, KLUB
Darczyńców. Informacje na temat poszczególnych klubów są udostępnione w odrębnych
regulaminach.
Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:
1. troszczyć się o dobro i rozwój Klubu;
2. dbać o sprzęt i urządzenia Klubu
3. brać czynny udział w działalności Klubu;
4. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu;
5. Do obowiązków członków zawodników należy regularne opłacanie składek członkowskich i
godne reprezentowanie barw Klubu.
6. Członkowie wspierający są zobowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Klubu.
Członkowie sekcji związanych z bronią palną oraz bronią biała zobowiązani są do przedstawienia
zaświadczenia o niekaralności z sądu.
Członkowie sekcji sambo sistema mogą sami dostarczyć oświadczenie o niekaralności w formie
pisemnej.
Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
2. skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w §13,
3. rozwiązania Klubu.
Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić, jeżeli członek:
1. nie opłacił rocznej składki członkowskiej,
2. nie spełnia wymagań statutowych,
3. w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
4. działa na szkodę Klubu,
5. członek zawodnik nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres pół roku lub
zalega z płatnością składek miesięcznych przez trzy miesiące i mimo wezwania świadczenia
tego nie spełnia.
6. W stosunku do członka wymienionego w §13 pkt 5 stosuje się odpowiednio procedurę
windykacyjną.
Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się
odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
Wzór deklaracji członkowskiej w formie elektronicznej załącznik nr 1 (ankieta na stronie).
Wzór rezygnacji z członkostwa w formie tylko pisemnej załącznik nr 2 (ankieta na stronie).
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